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Welkom!

Capellenborg is een openbare school
voor voortgezet onderwijs in Wijhe.
Wij bieden vernieuwend onderwijs aan
ca. 430 leerlingen. Kenmerkend voor
onze school is de aandacht voor sport
en kunstzinnigheid.
Wij bieden onderbouw basis en kader
(leerjaar 1 en 2) en een volledig(e)
gemengde leerweg, mavo, havo en
atheneum. In de onderbouw kiezen
leerlingen bovendien voor een keuzestroom die past bij hun persoonlijke
interesse en/of talent.
Leerlingen zijn altijd erg enthousiast
over deze aanvulling op het reguliere
onderwijs. Dat enthousiasme vinden we
heel belangrijk. En wat we óók belangrijk
vinden is dat uw kind in deze keuzestromen vaardigheden aanleert die het
later hard nodig heeft, zoals samenwerken, organiseren, opkomen voor
zichzelf en presenteren.
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Profiel van onze school
Onderwijs op elk niveau

Wij bieden onderwijs voor leerlingen met een advies voor
atheneum, havo, mavo en beroepsgericht (kader en basis).
Leerlingen worden bij ons in een zogenaamde ‘dakpanklas’
geplaatst. Leerlingen die excelleren kunnen doorstromen
naar een naastliggend niveau.

Klein en toegankelijk

Met ongeveer 430 leerlingen is Capellenborg een relatief
kleine school. Dit maakt onze school zowel voor leerlingen
als voor hun ouders prettig overzichtelijk en laagdrempelig.
Leerlingen worden gekend en er heerst een gemoedelijke
sfeer.

Uw kind wordt écht gezien

Er is veel persoonlijke aandacht voor uw kind. De mentor
houdt het wel en wee van leerlingen in de gaten. Uw kind
kan met algemene én met persoonlijke vragen bij hem of
haar terecht.

Zorg op maat

Wij beschikken over een team van deskundigen dat
uiteenlopende zorgvragen kan beantwoorden. U leest
er meer over onder ‘Leerlingbegeleiding’.
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Contact met u

De mentor is uw vaste aanspreekpunt. Als u iets wilt weten of
wanneer er iets speelt wat de school moet weten, dan kunt u
bij hem of haar terecht. Er is ook een online platform, Magister,
waar u en uw kind de behaalde cijfers in kunnen zien. In de ELO
(elektronische leeromgeving) staat het huiswerk en voor sommige
vakken vindt u hier de nakijkmodellen. In Magister wordt ook de
aan- en afwezigheid van uw kind geregistreerd. Tevens houden
we hier bij in hoeverre uw kind schoolzaken op orde heeft.
De school informeert u daarnaast via een digitale nieuwsbrief.

Burgerschapsvorming

Capellenborg houdt zich actief bezig met burgerschapsvorming. Wij vinden dat leerlingen verantwoordelijkheid
moeten leren nemen voor hun leefwereld. In ieder leerjaar
wordt daarom aandacht geschonken aan burgerschap,
bijvoorbeeld tijdens de ‘Capellenborg doet’-dag.
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Onderwijssoorten
VMBO basis en kader

Leerlingen voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg
kunnen de eerste twee leerjaren bij ons op school volgen.
Daarna kunnen zij doorstromen naar scholen in bijvoorbeeld
Zwolle, Deventer of Raalte. We besteden veel aandacht aan
de doorstroming naar het Carmel College in Raalte zodat
deze zo naadloos mogelijk verloopt.

Gemengde leerweg

De gemengde leerweg kent naast vijf algemeen vormende
vakken een beroepsgericht vak. Op Capellenborg kunnen
de leerlingen bij het beroepsgerichte vak, dat draait om
evenementenorganisatie, kiezen uit theater of sport. Naast
vier verplichte avo-vakken kiest de leerling één keuze avo-vak.
De opleiding sluit aan bij MBO opleidingen niveau 3 en 4.

Mavo

In het derde leerjaar krijgen de leerlingen informatie over de
vervolgopleidingen op het MBO. De leerlingen maken dan
ook een keuze voor een vakkenpakket van zeven algemeen
vormende vakken waarin examen gedaan wordt in het
vierde leerjaar.
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Havo

Leerlingen kunnen op Capellenborg de volledige havo
doorlopen. Alle profielen worden aangeboden: Natuur &
Gezondheid, Natuur & Techniek, Economie & Maatschappij
en Cultuur & Maatschappij.

Atheneum

Capellenborg biedt leerlingen de mogelijkheid om het volledige
atheneum te volgen. Net als bij de havo kan hier worden
gekozen voor de volgende vier profielen: Natuur & Gezondheid,
Natuur & Techniek, Economie & Maatschappij en Cultuur &
Maatschappij.

Klassenstructuur
leerjaar
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Keuzestromen
In de onderbouw kiezen leerlingen voor een keuzestroom
die past bij hun persoonlijke interesse en/of talent.
Leerlingen zijn altijd erg enthousiast over deze aanvulling
op het reguliere onderwijs. Dat enthousiasme vinden we

Artitec
Artitec is een combinatie van kunst, handvaardigheid en
techniek. Tijdens deze lessen leren kinderen hun creatieve
talenten ontwikkelen. Ze werken aan een eigen portfolio
waarmee ze kunnen laten zien wat ze gedaan en geleerd
hebben.
Bijkomende vaardigheden die worden ontwikkeld:
• In oplossingen denken
• De wereld ontdekken
• Mogelijkheden zien en onderzoeken
• Je fantasie gebruiken
• Presenteren

8

heel belangrijk. En wat we óók belangrijk vinden is dat
uw kind in deze keuzestromen vaardigheden aanleert
die het later hard nodig heeft, zoals samenwerken,
organiseren, opkomen voor zichzelf en presenteren.

Theater
Tijdens de theaterlessen wordt onder andere aandacht
besteed aan improvisatie, teksttoneel, bewegingslessen,
danslessen en stem- en zanglessen. Kinderen hoeven geen
supertalent te zijn om aan deze stroom te kunnen deelnemen,
als ze maar motivatie en doorzettingsvermogen meebrengen.
We treden regelmatig op. Bijvoorbeeld tijdens de Kerstmarkt
en op de grote eindvoorstelling in juni.
Bijkomende vaardigheden die worden ontwikkeld:
• Samenspel en samenwerken
• Naar een voorstelling toewerken
• Stevig in je schoenen staan
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Keuzestromen

Muziek
Kinderen die houden van muziek kunnen hun passie en
talent uitleven in deze keuzestroom. Tijdens de lessen wordt
aandacht besteed aan rappen en beatboxen, componeren,
songteksten schrijven, muziek mixen en muziektheorie.
Uw kind leert verschillende instrumenten te bespelen.
Natuurlijk zijn er ook optredens.
Bijkomende vaardigheden die worden ontwikkeld:
• Samenspel en samenwerken
• Naar een optreden toewerken
• Eigen talent ontdekken
• Stevig in je schoenen staan
• Presenteren

Alle
faciliteiten voor
de keuzestromen
zijn op school
aanwezig!
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Sport
Sportieve kinderen komen tot hun recht in de keuzestroom
Sport. Ze maken kennis met verschillende sporten zoals:
skiën, mountainbiken, tennissen, hardlopen, voetballen,
skeeleren, klimmen, beachvolleyball en survival. Er zijn
diverse sportclinics en er wordt aandacht besteed aan
coachen, scheidsrechteren, hulpverlenen, organiseren en
leidinggeven. Een veelzijdige stroming voor kinderen met
een sportmentaliteit.
Bijkomende vaardigheden die worden ontwikkeld:
• Samenwerken als team
• Leidinggeven
• Coachen
• Omgaan met druk
• Je grenzen kennen

In
de stromeinnd
kan uw kent
zijn tal
kwijt!
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Leerlingbegeleiding
Keuzebegeleiding

Uw kind moet tijdens zijn of haar schoolloopbaan keuzes
maken die van invloed zijn op een groot deel van zijn of haar
leven. Met name de keuzes voor het bovenbouw vakkenpakket en de daaraan gekoppelde vervolgstudie begeleiden
we daarom intensief. Mentor en decaan werken nauw samen
om uw kind te helpen een bewuste en passende keuze te
maken.

Sociaal-emotionele begeleiding

Leerlingen komen bij ons op school in een leeftijdsfase waarin
er veel gebeurt in hun sociale en emotionele ontwikkeling.
Tijdens het mentoruur bieden we ruimte om hierover te praten.
Spelen er dingen die in onze ogen extra zorg vragen, dan
zal in overleg met u begeleiding worden aangeboden. Onze
zorgcoördinator speelt hierin een centrale rol. Zij kan, in en na
overleg met de mentor, adviseren over passende begeleiding.
Indien nodig kan zij u, met uw toestemming en na overleg
met het Zorg Advies Team, in contact brengen met externe
hulpinstanties.
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Leren leren

De overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs
brengt veel nieuwe dingen met zich mee. Huiswerk, verschillende vakken, lesroosters… Dit vraagt om de nodige ondersteuning. De mentor begeleidt de leerlingen in het ‘leren leren’.
In het eerste leerjaar krijgen leerlingen studieles. In deze les
wordt stilgestaan bij vragen als: ‘Hoe gebruik je een agenda?’
en ‘Hoe plan je je huiswerk?’. In volgende leerjaren ondersteunt de mentor het leerproces waar nodig.

Extra ondersteuning

Wanneer uw kind wordt geremd in leren door dyslexie,
dyscalculie of een leerachterstand kunt u een beroep doen
op aanvullende zorg. Ook sociaal-emotionele problematiek is
soms van dien aard dat uw kind niet optimaal kan profiteren
van het aangeboden onderwijs. We zoeken dan samen met
u en uw kind naar een passende ondersteuning, binnen de
kaders en mogelijkheden van onze school. Voor leerlingen
met een extra ondersteuningsbehoefte bieden we bovendien
de voorziening XL (eXtra Leerlingbegeleiding). Meer informatie
kunt u vinden op onze website www.capellenborg.nl.
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Kwaliteit

Bekwame docenten

Goed onderwijs vraagt om duidelijke bekwaamheidseisen
waaraan leraren moeten voldoen. Wij volgen hiervoor de wet
op de Beroepen In het Onderwijs. Onze docenten houden in
hun bekwaamheidsdossier hun persoonlijke ontwikkeling bij.

Tevreden leerlingen

Het is voor ons belangrijk om te weten hoe tevreden onze
leerlingen zijn. Daarom nemen wij deel aan het grote onderzoek naar de tevredenheid van leerlingen dat LAKS elke twee
jaar afneemt. De resultaten van dit onderzoek zijn online te
bekijken. Het LAKS maakt ook een rapport met de landelijke
resultaten zodat wij als school kunnen zien hoe we scoren
ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Meer informatie:
www.laks.nl.
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Slagings- en doorstroompercentages
Elk jaar publiceert de onderwijsinspectie de belangrijkste
slagingspercentages en doorstroomcijfers van scholen in
Nederland. U kunt de prestaties van onze school inzien op
www.scholenopdekaart.nl.

15

Aanmelden
U kunt een digitaal aanmeldingsformulier downloaden op
www.capellenborg.nl

Aanmelden is mogelijk tot uiterlijk 1 maart 2017.
Ná 1 maart kunt u voor informatie over een
mogelijke plaatsing contact opnemen met
de school. Per mail, via capellenborg@ooz.nl
of telefonisch, via 0570 521481.

via de site te downloaden
via de site te downloaden
data op de site

De Lange Slagen 29a, 8131 DP Wijhe
t 0570 521482 e capellenborg@ooz.nl
i www.capellenborg.nl
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Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen?
Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt ook één
van de onderstaande bronnen raadplegen.
> Schoolplan
> Schoolgids
> Informatiebijeenkomst

-in

om

Meer weten

voor leerlin
g

Het ingevulde formulier levert u in bij de leerkracht van de
basisschool (bij voorkeur digitaal). De basisschool levert
alle informatie (digitaal) aan bij onze school.

